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ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
& ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Λεβι-
δίου εύχονται σε όλους τους Λεβιδιώτες καλές γιορτές να έχουν, 

καλή χρονιά να έρθει για όλους γεμάτη με υγεία, προκοπή!

Το Δ.Σ. του Φ.Σ. εύχεται σε όλους τους Λεβιδιώτες και σε όλο 
τον κόσμο Χρόνια Πολλά – Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο να 

είναι το 2018, φέρνοντας υγεία, δύναμη, προκοπή 
και αγάπη για όλους!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Σωματικής Αγωγής «ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕ-
ΒΙΔΙΟΥ», εύχεται στους απανταχού Λεβιδιώτες Χρόνια Πολλά – 

Καλές γιορτές, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το 2018!

Το Δ.Σ. του Χορευτικού Ομίλου Λεβιδίου «Η Αρκαδιανή» εύχε-
ται σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα – Καλή Πρωτο-

χρονιά και ευτυχισμένος να είναι ο καινούργιος χρόνος 2018!

Η Θεατρική Ομάδα Λεβιδίου «ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ», εύχεται σε όλους 
τους συμπατριώτες και σ’ όλο τον κόσμο, Χρόνια πολλά – Καλά 

Χριστούγεννα και ας είναι το 2018 πιο ευτυχισμένο, 
πιο δημιουργικό, πιο χαρούμενο για όλους!

Οι Σύλλογοι Γονέων και κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου Λεβιδίου, εύχονται σε όλους 

Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το 2018!

Η νεολαία Λεβιδίου εύχεται σε όλους τους απανταχού Λεβιδιώ-
τες και σε όλο τον κόσμο Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά. 

Υγεία – Αγάπη – Ειρήνη!

ΒΡΑΔΙΑ–ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 15-12-2017 στην αίθουσα του Μουσείου – 
Αρχείο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, από το ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ, εκδήλωση η οποία περιελάμβανε α)τιμητικές βρα-
βεύσεις για δύο συμπατριώτες μας για την προσφορά τους. Τον πάτερ 
Κώστα Πανουσόπουλο, ιερέα για πενήντα (50) χρόνια (12-4-1967) 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Λεβιδίου και τον κ. Ζαφειρόπουλο 
Χαράλαμπο, Ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λε-
βιδίου, για σαράντα (40) χρόνια (από το καλοκαίρι του 1977).

β)Ακολούθησε απόδοση Χριστουγεννιάτικων ύμνων τροπαρίων και 
κάλαντα, από την ψαλτική χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου 
Τριπόλεως. γ)Η εκδήλωση έκλεισε με παράθεση μπουφέ νηστίσιμων 
εδεσμάτων.

Ο ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, συνεχίζοντας τις δράσεις του σε 
κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο τίμησε τους δύο αυτούς συμπατριώτες 
μας, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ιεροσύνη στην 
ορθόδοξη πίστη και στην κοινωνία γενικότερα.

Η αίθουσα της εκδήλωσης κατάμεστη από κόσμο, το κλίμα λίγο φορ-
τισμένο συγκινησιακά. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας & Κυνουρίας, εκπρό-
σωποι του Δήμου μας, της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου, των Συλλό-
γων & φορέων του Λεβιδίου, σύσωμο το Δ. Σ. του ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ, άπαντες οι συγγενείς των τιμηθέντων και πλήθος συμπα-
τριωτών μας.

Πάτερ Κώστα, Κύριε Χαράλαμπε σας ευχαριστούμε!
Το Δ. Σ. του Φ. Σ.

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Γιορτάστηκε και φέτος στο Λεβίδι η επέτειος του ιστορικού έπους του 1940 

με λαμπρότητα και υπερηφάνεια. Με γενικό σημαιοστολισμό του χωριού μας, 
με πλήθος κόσμου, με την παρέλαση των μαθητών και με το τρισάγιο στο 
μνημείο των πεσόντων εορτάστηκε αυτή η σημαντική μέρα για τον Ελληνι-
σμό, στο χωριό μας.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 παρόλο ότι πέρασαν 77 χρόνια διατηρεί πάντοτε 
την αίγλη και το φάρο ιστορικής μνήμης η οποία οδηγεί στην εκτέλεση χρέ-
ους προς την Πατρίδα.

Η επέτειος αυτή είναι η στιγμή της εισόδου της Ελλάδος στον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.

Είναι η στιγμή που ο ελληνικός λαός, άξιος απόγονος ένδοξων προγόνων, 
αρνήθηκε να ενδώσει στο δίκαιο της πυγμής, χαρίζοντας την πρώτη νίκη στα 
συμμαχικά στρατεύματα και την πρώτη ελπίδα στην πολιτική και στρατιωτική 
τους ηγεσία. 

Είναι σύμβολο ιστορικότητας, ευψυχίας, αξιών, ιδανικών και οραμάτων.
Ανύψωσε το Εθνικό Ευαγγέλιο. Ανακάλεσε στη μνήμη μας το Μαραθώνα, 

τις Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα, τις Πλαταιές, τις νίκες του Μ. Αλεξάνδρου, το 
ηρωικό και θρυλικό 1821 και τους λαμπρούς και νικηφόρους εθνικούς αγώνες 

Το ετήσιο μνημόσυνο του 
Αλέξανδρου  Παπαναστασίου

Συμπληρώθηκαν εφέτος 81 χρόνια από τότε 
που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή  ο Πατέρας της 
Δημοκρατίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου, 
στις 17 Νοεμβρίου 1936. Έτσι και εφέτος πραγ-
ματοποιήθηκε  το καθιερωμένο ετήσιο μνημό-
συνο στην Αθήνα στο Α΄ Νεκροταφείο, όπου ο 
τάφος του αείμνηστου πρωθυπουργού.

Η εκδήλωση,  όπως κάθε χρόνο, έγινε από 
τον Σύ λλογο Λεβιδιωτών Αττικής «Ο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», την Κυρια-
κή 5 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, παρου-
σία δεκάδων συμπατριωτών και φίλων, ενώ με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου Λεβιδιωτών Τρί-
πολης ήρθαν με πούλμαν και δεκάδες συμπα-

τριώτες από το Λεβίδι και την Τρίπολη . 
 Παραβρέθηκαν ως εκπρόσωπος του δημάρχου Τριπόλεως κ. Δημήτρη Παυλή 

ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Τρίπολης κ. Γιώργος Θεοδωρακόπουλος, 
ο πρώην Βουλευτής Αρκαδίας κ. Δημήτρης Κωστόπουλος εκ μέρους της Νέας 
Δημοκρατίας, ο πολιτευτής κ. Γιώργος Κουσουλάκης ως εκπρόσωπος του προέ-
δρου της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής 

Ομοσπονδίας Ελλάδος κ.Βασίλης Γιαννακάκος, ο πρό-
εδρος της Ένωσης Τριπολιτών Αττικής κ.Φώτης Τού-
ντας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μαντινέων Αττικής 
κ. Κώστας Κουμπέτσος, από τον Σύλλογο Λεβιδιωτών 
Τρίπολης η πρόεδρος κα Μαρία Κουβαβά με την αντι-
πρόεδρο καΤούλα Σταματοπούλου και την γεν. γραμ-
ματέα κα Νίτσα Ηλιοπούλου.

 Από το Σύλλογο Λεβιδιωτπών Αττικής ο πρόεδρος 
Γιάννης Αποστολόπουλος με τους επιτίμους προέ-
δρους Ουρανία Αναγνωστοπούλου και Γιάννη Τσιώλη, 
τον γενικό γραμματέα Κώστα Αναγνωστόπουλο, τους 
αντιπροέδρους Βασιλική Γιαννικοπούλου και Αλέξη 
Κικίτη, την αν.ταμία Αγγελική Βασιάκου και την πρόε-
δρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής κα Βασιλική Καρέλα, 
που ήταν και η ομιλήτρια. Επίσης παρόντες οι πρώην 
αντιπρόεδροι Βασίλης Καρέλας  και Γιάννης Λαζαρό-
πουλος.

Στην αρχή  εψάλη  τρισάγιο  στον τάφο του Αλέξαν-
δρου Παπαναστασίου. Στη συνέχεια έγινε η κατάθεση 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α  Π Ε Ι ΡΑ Ι Ω Σ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  6126-040030-102

IBAN:  GR55 0171 1260 0061 2604 0030 102
SWIFT-BIC:  PIRBGRAA

Εγκαταστάθηκε για μόνιμη κα-
τοίκηση στο Λεβίδι η οικογένεια 
της Μαρίας Κολοτούρου - Κούρ-
κουλου, με τους τρεις γιους της 
στην ιδιόκτητη κατοικία τους, 
τους ευχόμαστε καλή διαμονή.

Ολοκληρώθηκε η ασφαλτό-
στρωση του Αγροτικού δρόμου 
στο βάλτο από Αρχαίο Ορχομενό 
(Καλπάκι) έως Αγάλι. Μπράβο 
στους συντελεστές της πραγμα-
τοποίησης ενός χρόνιου αιτήμα-
τος των Αγροτών μας.

Επιτέλους έβρεξε! Η πρώτη 
βροχή -έστω λίγη- έπεσε στις 
7/11/17 Τρίτη μετά από ανομβρία 
5-6 μηνών. Βέβαια μπαίνοντας ο 
χειμώνας, έφερε έως τώρα αρκε-
τές βροχές, απαραίτητες για πολ-
λές χρήσεις.

Συγχαρητήρια στην μαθήτρια 
Β΄ τάξης Λυκείου Λεβιδίου Ιωάν-
να Π. Ξύδη, που επιλέχθηκε από 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
ως εκπρόσωπος των μαθητών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, στην ημερίδα EUROSCOLA 
2017, που θα πραγματοποιηθεί 
στο Στρασβούργο της Γαλλίας 
στις 30/11/17. Η Ιωάννα αρίστευ-
σε στον Ευρωπαϊκό σχολικό δια-
γωνισμό με θέμα: Ευρωπαϊκή Ιθα-
γένεια – Πολιτικά δικαιώματα και 
συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή 

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

συνέχεια στη σελ. 5 2

συνέχεια στη σελ. 5 2

συνέχεια στη σελ. 4 2

Διαβάστε μας 
και στο internet!

Πλέον θα μπορείτε να 
διαβάζετε την εφημερίδα 
μας και στην ηλεκτρονική 

μας διεύθυνση: 
www. fs-levidi.gr

Επίσης κάθε μήνα θα 
αναρτώνται στο ίδιο site 

δύο με τρία φύλλα από το 
αρχείο της εφημερίδας. 

Η κοπή πίτας του Φ.Σ. θα γίνει 
το Σάββατο 13-1-18 και ώρα 18:00, 

στην αίθουσα του Φ.Σ.  
Σας περιμένουμε!
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας:  
 2710 222519
Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου: 
 27960 22202
Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου:
 τηλ: 27963 60009, fax: 27960 22363
Κ.Ε.Π. Λεβιδίου: 
 τηλ: 27963 60024, fax: 27960 29012
Yποθηκοφυλάκιο Λεβιδίου: 
 27960 22522
Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης:
  2710 233173, 2710 371700
Περιφερειακό Ιατρείο Λεβιδίου:  
 27960 22274
Φαρμακεία: 
Γκιντώνης Βασίλης:  27960 22240
Πραγκαστής Νίκος:  27960 22370

XΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Αβησσυνία:   2796022328
Ανατολή:   27960 22123
Άρτεμις: 27960 22600
Αρχοντικό Πάρχα:   27960 22010
Δρυάδες:   27960 29019
Έπαυλη: 27960 22098
Θέα:  27960 22272
Mαινάλια:  27960 29029
Πανόραμα: 2710 238805
  2710 371119
Νεφέλη:  27960 22444
Παρασκευόπουλος:   27960 22162
Πλάτανος:   27960 22229
Φιλοξενία:   27960 22307
Levidi Suites:  27960 22288
Villa Vager:   27960 22073

ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΤΕΛ Αρκαδίας:
Σταθμός Αθηνών:  210 5132834
Σταθμός Τρίπολης:  2710 222560
Στάση Λεβιδίου:   27960 22456

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
ΧΘΕΣ  ΣΗΜΕΡΑ  ΑΥΡΙΟ

Iδιοκτήτης: 
Φιλοτεχνικός Σύλλογος 

Λεβιδίου

Eκδότης: 
Χρήστος Λούρας
τηλ: 6944 896962

email: chrislouras@hotmail.com 

Eμβάσματα - Eπιταγές: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 
6126-040030-102

IBAN: GR55 0171 1260 0061 
2604 0030 102

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Eτήσια Συνδρομή: 
Eσωτερικού 20 €
 Eξωτερικού 50 $

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2.5 €

Σελιδοποίηση - Eκτύπωση:
APKAΔIKEΣ EKΔOΣEIΣ

ΓΙΩΡΓOΣ ΡOΥΝΗΣ
Tηλ: 2710 237436, 6977 084397

email: george@rounis.gr OIKO¢OMIKE™ EP°A™IE™
AMMOBO§H - XTI™IMO ¶ETPA™

¢·˘›‰
TËÏ: 27960 - 22 667

KÈÓ: 6945 91 10 16

ΔΟΜΙΚΑ - ΠΕΤΡΑ

ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
THΛ: 27960 22065

THΛ. & FAX: 27960 22665
KIN: 6972 923939

E-MAIL: info@giovas-domika.gr

www.giovas-domika.gr

Χρυσό για τη Σοφία Μήτρου
Εξαιρετικη εμφανιση σημειωσε στις 26-11-2017 η ομαδα  

Combat Team Tripolis του προπονητη Βασιλη Δελη στo κλει-
στο σταδιο του γαλατσιου (international fight club open 2017). 
Μετρηθηκαν δεκα συμμετοχες με οχτω χρυσα και δυο ασημενια 
μεταλλια. Ο προπονητης Βασιλης Δελης εμεινε απολυτα ικανο-
ποιημενος απο τις εμφανισεις αυτες και ελπιζει οι αθλητες να συ-
νεχισουν να δουλευουν με τον ιδιο ζηλο!! Τον ευχαριστουμε και 
εμεις με την σειρα μας που τα τελευταια χρονια παρεχει στα παι-
δια του χωριου μας τις γνωσεις του στις πολεμικες τεχνες. 

Συγχαρητήρια στο δάσκαλο και στο κορίτσι μας, Σοφία Μή-
τρου, για το χρυσό μετάλλιο.

Δ.Σ. του Φ.Σ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Με πρωτοβουλία της νεολαίας Λεβιδίου στάλθηκαν τρόφιμα 

για βοήθεια των πλημμυροπαθών στη Μανδρα Αττικής. Οι νέοι 
μέσα σε κλίμα κοινωνικής αλληλεγγύης προσπάθησαν να συ-
νεισφέρουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση της 
κατάστασης αυτών των ανθρώπων, ευχόμενοι την άμεση απο-
κατάσταση τους.

Επίσης, στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων, με 
προσωπική εργασία των νέων του Λεβιδίου κατασκευάστηκε 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο και Φάτνη για να κοσμήσει την εί-
σοδο του χωριού και να το ομορφύνει ακόμα περισσότερο αυ-
τές τις μέρες. Η φωταγώγηση του οποίου έγινε την Παρασκευή 
15 Δεκεμβρίου με την παρουσία αρκετών Λεβιδιωτών. Με την 
μικρή αυτή πράξη, οι νέοι θα ήθελαν να συμβάλουν στην γιορ-
τινή ατμόσφαιρα του όμορφου χωριού μας και να ευχηθούν σε 
όλους καλές γιορτές με υγεία!

Επίσης από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το πάρτι 
τον Αύγουστο η νεολαία διέθεσε τα παρακάτω ποσά σε διάφο-
ρους φορείς του Λεβιδίου

•  300 € Στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου

•  200 € στο Φιλοτεχνικό Σύλλογο
•  Ελλειπτικό όργανο γυμναστικής για το γυμναστήριο
•  90 € στο Γυμνάσιο Λύκειο Λεβιδίου για αγορά εξοπλισμού 

γυμναστικής.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Τσιώλη-Παπαζαφειροπούλου Κων/να 20 €
Τσιώλη Μαρία Κων............................... 20 €
Κολοτούρου Όλγα ................................ 20 €
Δρούλια – Πάλλη Σοφία Κων.  ............20 €
Αποστολοπούλου-Μωρογιάννη Μαρία  20 €
Ζης Βασίλειος Νικ.  ...............................50 $
Ζη Δέσποινα Νικ.  ..................................50 $
Βαλκάνου Σοφία Παρ.  .........................20 €
Βαλκάνος Νίκος Παρ.  ..........................20 €
Ντούρα Ελένη  .......................................20 €
Ξύδης Χαράλαμπος Νικ.  .................. 100 €
Η οικογένεια Βλαχοκυριάκου Διαμάντως, 
Περσεφόρνης & Αναστασίας  ........... 100 €
στη μνήμη του συζύγου & πατέρα Γεωργί-
ου Βλαχοκυριάκου.
Τσιώλης Ιωάννης Κων.  ........................50 €
Κουβαβά-Κολοτούρου Ασήμω Σαβ.   50 €
Ζήγιαννη Χριστίνα Φωτ.  .....................20 €
Μιχελής Γεώργιος  .................................20 €
Κουτσούγερα Αριστέα Παν.  .............. 20 €
Γαλάνης Ιωάννης  ..................................15 €
Πάρχα Σταυρούλα Παν.  ...................... 50 €
Τζοροβίλης Χρήστος Βασ. ...................50 €
Τζοροβίλης Βασίλειος Χρήστου .........50 €
Ζαφειρόπουλος Μαρίνος Χαρ.  .......... 50 €
Ζαφειροπούλου Ευαγγελία Χαρ.  ...... 50 €

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Μακρής Δημήτριος  ...............................50 $
Κατσούλας Παναγιώτης  ......................50 $

ΚΡΑΧ
(Η Μάντρα της Ντούβα)

Περαστικέ με τόση αδιαφορία
και περιφρόνηση την προσπερνάς

μη το ξεχάσεις όσο θα γερνάς
η Μάντρα τούτη έχει ιστορία

Κάποτε μπαινοβγαίνανε τη πόρτα
δεκάδες κλαρκ, νταλίκες, γερανοί

χτιζότανε μια πόλη αυριανή
εδώ που πριν, μαζεύαν αγριοχόρτα

Παλιές κρυψώνες ειδυλλίων άντρα
στέκια των αλεπούδων και λαγών

σκυλιά δασκαλεμένα κυνηγών
χαθήκανε, και στήθηκε η μάντρα.

Τα ελαιόδεντρα, οι αμπελώνες,
καταδικάστηκαν σ’ αφανισμό
η δόμηση σε πλήρη οργασμό.

Γεννιέται πόλη μ’ άκρατους κανόνες

Ξεφύτρωσε στων χωραφιών μιάν άκρη
στη πόλη βρέθηκε καταμεσής
ολογυρά της συμπολίτες. Σεις

από χαρά, σκουπίζατ’ ένα δάκρυ

Κ’ ήρθε το κραχ από την άθλια δύση
ξαπλώθηκε παντού σαν αστραπή

βρόμικοι τοκογλύφοι ποταποί
μαστόρεψαν μεθοδικά την κρίση.

Θα’ ναι σαν τότε, εχθρικό το κλίμα
της εποχής του εικοσιεννιά

μιζέρια, θλίψη, ξέρα, σκοτεινιά
έγνοιες κατοχικές, σκοτώστρα λίμα

Ντούβα και συ μπρος του γκρεμού το χείλος
παλεύεις να γλυτώσεις τη σπρωξιά
Σου’ χουν φορέσει τη λαιμοσφυξιά.

- Τι να προβλέπει κι’ αλυχτάει ο Σκύλος;

2010, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
Σάββας Γκιντώνης



Μια αγαπητή συμπατριώ-
τισσά μας η Γιωτίνα Οικονο-
μοπούλου έφυγε πριν από λί-
γες μέρες σε ηλικία 52 ετών. 
Η μητέρα της Βασιλική, ήταν 
από το Άργος. Πατέρας της 
ο συμπατριώτης μας οδοντί-
ατρος Γιάννης Οικονομόπου-
λος. Η ζωή έπαιξε άδικο και 
σκληρό παιγνίδι στη Γιωτίνα. 
Εφιαλτικό το σενάριο! Στην 
αρχή, σε πολύ μικρή ηλικία, 
μόλις 3 χρόνων,  έχασε τον 
πατέρα της. Μετά από κάποια 
χρόνια (ήταν και δεν ήταν 
18 χρόνων) το 1983 τη μητέ-
ρα της και στη συνέχεια, το 
1987, τον 23χρονο αδελφό της  
Νίκο. 

Έμεινε μόνη της η Γιωτίνα. 
Μικρό κορίτσι πάλευε και νι-
κούσε. Μπήκε στο πανεπι-
στήμιο στη Γαλλική Φιλο-
λογία. Πίστευε, παρόλο που 
άρχισαν να εντοπίζονται και 
σ’ αυτήν τα ίδια οικογενεια-
κά προβλήματα υγείας, ότι θα 
νικήσει. Επισκεύασε το πατρι-
κό σπίτι στο Λεβίδι γιατί της 
άρεσε να έρχεται και να μέ-
νει για μεγάλα διαστήματα.  
Όπου ήταν θέμα θέλησης τα 
πήγαινε μια χαρά. Όμως δεν 
μπορούσε να τα βάλει με  το 
βεβαρυμμένο ιστορικό υγεί-
ας. Έλεγε με χιούμορ: χα! χα! 
οι γιατροί έχουν βρει τον μπε-
λά τους, δεν μπορούν να εξη-
γήσουν πως ζω ακόμη. Την 
ρωτούσαμε καμιά φορά, δεν 
νοιώθεις άσχημα δεν νοιώθεις 

μοναξιά που έχει φύγει όλη 
η οικογένειά σου; Ναι ισχύ-
ει νιώθω, όμως έχω πολλούς 
φίλους που με αγαπούν. Και 
εδώ στο Λεβίδι παρόλο που 
δεν μένω μόνιμα όλοι με 
αγαπούν. Ξέρω ότι αν χρεια-
στώ κάτι θα είναι δίπλα μου. 
Αυτό αναπληρώνει σε μεγά-
λο βαθμό την έλλειψη της 
οικογένειάς μου.

Ουσιαστικά δεν είχε γνω-
ρίσει τον πατέρα της! Έτσι 
πάντα μας ζητούσε να της 
δώσουμε  κάποιες εικόνες 
του. Της μιλούσαμε για την 
λειτουργία του σαν οδοντί-
ατρος. Για το πάθος του για 
το κυνήγι. Για κείνη τη μέρα 
που ξεκίνησε ένα φορτη-
γό με δεκάδες συμπατριώ-
τες μας στην καρότσα για 

να τον βρει. Για το που βρέ-
θηκε και πως. Για τον σκύλο 
του που είχε παραμείνει πλάι 
του και τους καθοδήγησε με 
τα γαβγίσματά του. Ήταν φα-
νερό λοιπόν ότι της έλειπε η 
οικογένειά της. Όμως ποτέ 
δεν γκρίνιαξε, ποτέ δεν έβαλε 
τα δικά της προβλήματα πιο 
πάνω από αυτά άλλων. Αντί-
θετα προσπαθούσε να βοη-
θήσει κυρίως με την μεγάλη 
δυνατότητα ανάλυσης που δι-
έθετε. Ακόμη και νεαρά παι-
διά του χωριού μας την εμπι-
στεύονταν και τη θεωρούσαν 
φίλη τους. 

Στα πλαίσια των διαφόρων 
δραστηριοτήτων της (Εθελο-
ντισμός μέσω του Ερυθρού 
Σταυρού κλπ), τα τελευταία 
χρόνια, έπαιξε, με την θεα-
τρική σκηνή του Δήμου Γαλα-
τσίου, στο «Χριστούγεννα με 
τον κυρ Αλέξανδρο» Μια δια-
σκευή από έργα του Παπαδια-
μάντη.

 Με το θεατρικό εργαστή-
ρι του Δήμου Νέου Ηρακλεί-
ου έπαιξε, στο «Το σπίτι της 
Μπερνάρντα Άλμπα» του 
Λόρκα. Ίσως αγαπούσε πολύ 
αυτό το έργο, γιατί διέθετε 
κάτι από τη δύναμη και τον 
πόνο της Μπερνάρντα Άλμπα 
που στην τελευταία σκηνή 
της παράστασης λέει: Σωπά-
στε! Δεν θέλω κλάματα, τον 
θάνατο θα τον αντιμετωπί-
σουμε κατάματα!

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ - 3

Ένα ξεσκόνισμα και μία ανα-
δρομή στο παρελθόν θα κάνου-
με, για να θυμηθούμε δουλειές, 
τέχνες, ασχολίες, επαγγέλματα 
που χάθηκαν – έσβησαν, ή χά-
νονται – σβήνουν, αφού η τε-
χνολογία και η σύγχρονη ζωή 
τα σκέπασαν, τα εξαφάνισαν ή 
τα εξαφανίζουν.

Μέσα από την αναφορά μας, 
σ’ αυτές τις τέχνες και τα επαγ-
γέλματα που χάθηκαν, αξίζει ν’ 
αναφέρουμε και τους πρωτα-
γωνιστές επαγγελματίες και τε-
χνίτες, που διέπρεξαν – μεγα-
λούργησαν και προσέφεραν, σε 
δύσκολους καιρούς.

Ξεκινάμε με τους Τσαγκαρά-
δες του χωριού μας. Μεγάλη, 
κοινωνική, η προσφορά τους, 
δύσκολη η δουλειά τους. Με 
απαραίτητα εργαλεία και υλι-
κά, το σφυρί, τη βελόνα, την 
φαλτσέτα, το σουβλί, την τα-
νάλια, το σχοινί, την κόλλα, τις 
χοντρόσολες, πόδεναν κόσμο, 
επισκεύαζαν, μπάλωναν.

Αναφέρουμε τους: Τραγάς 
Γιώργος και Λάμπρος, Κα-
ρέλλας Χρήστος και Κώστας, 
Κουμαρέλας Κώστας, Σταυ-
ρόπουλος Δημήτριος, Τσιώλης 
Χρήστος του Ν., Καρβουνιάρης 
Πάνος του Χ., Κόσσυβας Πανα-
γιώτης του Γ.

Εν συνεχεία αναφέρουμε τους 
Βαρελάδες – Ξυλουργούς. Τε-
χνίτες με μεράκι και πολύ δου-
λειά, καθ’ όσον κάθε σπίτι διέ-
θετε μικρά και μεγάλα βαγένια 
για το κρασί τους (άκρως απα-
ραίτητο για κάθε σπίτι). Όποια 
κατασκευή είχε σχέση με το 
ξύλο και το δούλεμά του, πέρ-
ναγε απ’ τα χέρια βαρελάδων 
και ξυλουργών. Βαγένια, παζοί, 
δόγες και στεφάνια, καρέκλες, 
πέταβρα, ταβάνια, πατώματα, 
πορτοπαράθυρα κ.λ.π., όλα εί-
χαν την σφραγίδα τους από 
τους ειδικούς Βαρελάδες και ξυ-
λουργούς.

Αναφέρουμε τους: Πάρχας 
Θοδωρής, Πάρχας Γιάννης, 
Μπουρνάζος Γιάννης, Γκιντώ-
νης Παναγιώτης, Κουμαρέλας 
Φώτης, Σαράντης Δημήτριος, 
Σταμάτης Γιάννης, Παπακων-
σταντίνου Δημήτριος, Κου-
τσουράκης Παναγιώτης, Διαμα-
ντόπουλος Χρήστος, Πεπόνης 
Γιάννης, Πάρχας Βασίλειος, 
Πατζίκας Βασίλειος, Ξύδης Αν-
δρέας του Δ., Καμπέλος Ευθύ-
μιος, Καμπέλος Ιωάννης και 
Καμπέλος Κώστας, Σαράντης 
Διονύσιος του Δ., Ζαφειρόπου-
λος Χαράλαμπος.

Στη συνέχεια αναφέρουμε 
τους σιδεράδες με τα παλιά γύ-
φτικα. Πάνε πλέον τα πυρωμέ-
να σίδερα, τα χτυπήματα με τις 
βαριοπούλες, τέρμα τ’ αλέτρια, 
τα τσεκούρια, οι γκασμάδες. 
Πλέον υπάρχουν οξυγονοκολ-
λήσεις, ηλεκτροκολήσεις, πρέ-
σες, οι ηλεκτρικοί τροχοί.

Οι ήρωες της επισκευής και 
διαμόρφωσης του σίδερου και 
των συναφών εργαλείων από 
σίδερο, σε τέτοιες συνθήκες 
ήσαν: Μαντάς Κωνσταντίνος, 
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, 
Σύριος Βασίλειος, Γιαννακό-
πουλος Χρήστος, Ζάβος Γεώρ-
γιος.

Συνεχίζοντας την αναδρομή 
μας, αναφέρουμε τους Σαμαρά-
δες ή Σαμαρτζήδες. Ειδικότητα 
– τέχνη απαραίτητη και χρή-
σιμη για την εποχή εκείνη. Τα 
ζώα, που διέθεταν σχεδόν όλα 
τα σπίτια τότε, έπρεπε να διαθέ-
τουν το δικό τους σαμάρι το κα-
θένα, γιατί οι μεταφορές γίνο-
νταν όλες με τα ζώα. Ξύλα απ’ 
το βουνό, δεμάτια θερισμού από 

τα χωράφια, για αλώνισμα, με-
ταφορά καρπών, μεταφορά συ-
γκομιδής του τρύγου, μεταφορά 
υλικών για όργωμα κ.λ.π.

Ειδικές ικανότητες για την 
κατασκευή ενός Σαμαριού με 
τα παρελκόμενά του, αλλά και 
ειδικά εργαλεία. Τρυπάνι, κα-
βαλέτο, κοπίδι, αρίδι, σκεπάρ-
νι, Κάβουρας για να δουλευτεί 
το ξύλο του σαμαριού. Μετά 
έπαιρναν σειρά το Μπροστάρι, 
τα κολιτσάκια, η στρώση, τα κο-
λάνια, τα μπαλντούμια κ.λ.π.

Σαμαράδες ή Σαμαρτζήδες εί-
χαμε: Ξυνός Γεώργιος, Γιαννα-
κόπουλος Γιάννης, Ξύδης Πα-
ναγιώτης, Ξυνός Χρήστος.

Στη συνέχεια αναφέρουμε την 
τέχνη με τους γανωματήδες – 
Καλατζήδες. Άριστοι τεχνίτες 
και απαραίτητοι. Τα σύνεργά 
τους: τριβείο, αμόνι, τσιμπί-
δα, σφυρί, ψαλίδι, μια γούβα 
με νερό και άμμο για να γίνει 
ο καθαρισμός των αγγείων και 
εξαρτημάτων που έπρεπε να γα-
νωθούν, με τ’ απαραίτητα υλικά 
όπως το καλάι (κασίτερος), και 
το σπίρτο.

Μετά έβλεπες τα κουτάλια, τα 
πιρούνια, τα μαχαίρια, τα ταψιά, 
τα καζάνια και άστραφταν.

Γανωματήδες – Καλατζίδες εί-
χαμε τους: Γιαβής Κωνσταντί-
νος, Ρούμπης Λευτέρης, Ζαρ-
μπαλάς Γιάννης.

Αφήσαμε τελευταία μία δου-
λειά, ενασχόληση, τέχνη που 
άνθισε παλιά και τιμά την Λεβι-
διώτισσα, γυναίκα, μάνα, αδελ-
φή. Μιλάμε για τις υφάντρες 
γυναίκες του Λεβιδίου. Πρώτα 
ο κλασσικός αργαλειός με τα 
χτένια και τα ποδαρικά, μετά ο 
λάκκος με τις γκαγκαλίθρες. 

Φλοκοτά, διαδρόμια, Γιάμπο-
λες, Ανδρομίδες, (με το Βυζα-
ντινό και με τα μήλα). Και να 
σκεφτεί κανείς ότι αυτή η ενα-
σχόληση ερχόταν συμπληρω-
ματικά και κατ’ ανάγκην, αφού 
έπρεπε να προηγηθούν άλ-
λες γυναικείες υποχρεώσεις 
και δουλειές (οικογένεια, παι-
διά, συμμετοχή σε γεωργικές 
απασχολήσεις κ.λ.π.). Αρκετές 
οι Λεβιδώτισσες που ύφαιναν. 
Αναφέρουμε τις: Καμπέλου 
Χριστίνα, Τσιώλη Σοφία, Τσιώ-
λη Φωτεινή, Μήλιαρη Στέλα, 
Λούρα Παναγιώτα, Τσιώλη Χρι-
στίτσα, Βλαχοκυριάκου Ελένη, 
Τσιώλη Μαρία, Τσιώλη Κων-
σταντίνα, Ζήγιανη Χριστίνα, 
Δημητρακοπούλου Κούλα, Κα-
ρέλλα Σοφία, Κουνανά Ντίνα, 
Τζιορτζιά Χρύσω, Ξυνού Καί-
τη, Κούστα Μαρίτσα, Κούστα 
Κωνσταντίνα, Πραγκαστή Δέ-
σποινα, Κατραλή Μαγδαληνή.

Όλες αυτές οι τέχνες και τα 
επαγγέλματα που άνθισαν κά-
ποτε, ανήκουν πλέον στο πα-
ρελθόν, στην ιστορία. Ήταν 
υποχρέωσή μας να αναφερθούν 
όλοι αυτοί οι παλιοί τεχνίτες, 
κατά πρώτον για να τους τι-
μήσουμε, και κατά δεύτερο να 
μάθουν οι νεώτεροι ότι κάποτε 
υπήρχαν όλα αυτά και δεν ήταν 
παραμύθι. (Αν ξεχάσαμε κά-
ποιον ζητούμε συγνώμη)

 Χ.Λ.

 ΠΑΛΙΕΣ  ΕΠΟΧΕΣ
ΠΑΛΙΕΣ  ΤΕΧΝΕΣ

ΓΙΩΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

Μία παγκόσμια μάστιγα που 
εγκυμονεί ντόμινο προβλημάτων 
υγείας για τις γενιές του μέλλο-
ντος είναι μπροστά μας. 

Τα στοιχεία που θ’ αναφέρουμε 
παρακάτω, ανησυχητικά και απο-
τελούν πρόκληση για τον 21ο αι-
ώνα.

Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη 
αναλογία παχύσαρκων αγοριών 
στην Ευρώπη (16,7% του πληθυ-
σμού) ενώ η Μάλτα τα περισσό-
τερα παχύσαρκα κορίτσια (11,3 
%) σύμφωνα με διεθνείς μελέτες. 
Στη χώρα μας καταγράφεται την 
τελευταία εικοσαετία, ανοδική 
πορεία, στον τομέα της παιδικής 
παχυσαρκίας.

Η Ελλάδα τις τελευταίες δε-
καετίες, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
βρίσκεται σταθερά στην πρώτη 
πεντάδα, στην πρώτη θέση μαζί 
με το Κουβέιτ, την Σαουδική 
Αραβία, τις ΗΠΑ και την Μεγά-
λη Βρετανία, ως προς τον αριθμό 
των παχύσαρκων και υπέρβαρων 
παιδιών και εφήβων.

Επίσης μελέτες Παιδιατρικών 
Κλινικών, Ελληνικών Πανεπι-
στημίων και Ελληνικών Επιστη-
μονικών φορέων έχουν καταλή-
ξει στο συμπέρασμα ότι 4 στα 10 
Ελληνόπουλα είναι παχύσαρκα 
ή υπέρβαρα, εστιάζοντας κυρίως 
στις ηλικίες 6-10 ετών αλλά και 
στην εφηβεία.

Στις μελλοντικές δεκαετίες οι 
ειδικοί εκτιμούν ότι οι θάνατοι 
που θα οφείλονται στην παχυ-
σαρκία ίσως είναι περισσότεροι 
απ’ αυτούς που θα οφείλονται 
στα ναρκωτικά ή το HIV.

Αγκάθια η κληρονομικότητα 
και οι κακές συνήθειες. Τα αίτια 
της παχυσαρκίας συνθέτουν μια 
μακρά λίστα συνήθων υπόπτων, 
με τους ειδικούς να επισημαίνουν 
ωστόσο ότι κάθε παιδί πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με φροντίδα ως 
ξεχωριστή οντότητα λαμβάνο-
ντας υπόψιν τις ατομικές ανάγκες 
και την ψυχική υγεία του. 

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο 
αίτιο που εξετάζεται είναι η κλη-
ρονομικότητα. Και αυτό διότι με-
λέτες δείχνουν ότι ο ΔΜΣ των 
παιδιών καθορίζεται (κατά μέσον 
όρο) σε ποσοστό 35-40% από τα 
γονίδια που κληρονομεί από τους 
γονείς του.

Ωστόσο ειδικά στα παχύσαρκα 
παιδιά, το αντίστοιχο ποσοστό 
φθάνει το 60%, αφού κληρονο-
μούν κατά 30% την τάση παχυ-
σαρκίας από τη μητέρα και κατά 
ένα άλλο 30% από τον πατέρα.

Αντιθέτως, στα πολύ αδύνατα 
παιδιά η συμβολή της κληρονο-
μικότητας είναι πολύ μικρότερη – 
μόλις 20% - με κάθε γονιό να συμ-
βάλλει κατά περίπου 10%.

Επιπλέον, η παχυσαρκία μπο-
ρεί να αποδειχθεί ότι οφείλεται 
σε οργανικά αίτια όπως για παρά-
δειγμα ο υποθυρεοειδισμός.

Η επιστημονική κοινότητα 
ωστόσο, συγκλίνει στο γεγονός 
ότι το νούμερο ένα λόγος για την 
αύξηση της παιδικής παχυσαρ-
κίας είναι ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής.

Το γεγονός ότι έχουν αλλάξει 
οι διατροφικές συνήθειες της οι-
κογένειας με αποτέλεσμα οι κα-
θημερινές υποχρεώσεις να εμπο-
δίζουν τα ανήλικα και τα ενήλικα 
μέλη της να καθίσουν μαζί γύρω 
από το τραπέζι φαίνεται να παίζει 
καθοριστικό παράγοντα.

Ακόμη όμως και τα συστατικά 
που μπαίνουν στην κατσαρόλα 

αλλά και το πόσο συχνά… καίει ο 
φούρνος, φαίνεται να οδηγούν σε 
καλές ή κακές διατροφικές συνή-
θειες. Οι ειδικοί σε κάθε περίπτω-
ση παρατηρούν συστηματικά ότι 
οι Έλληνες παρασκευάζουν γρή-
γορο φαγητό μακριά από το με-
σογειακό πρότυπο διατροφής με 
αποτέλεσμα τα υγιεινά  πιάτα να 
θυσιάζονται στον βωμό του ελά-
χιστου ελεύθερου χρόνου.

Αντίστοιχα, μελέτες, κατα-
γράφουν ότι τα παιδιά ήδη απ’ 
τη σχολική ηλικία καταργούν το 
πρωινό και καταναλώνουν έτοι-
μα σνακ, γεύματα (και μάλιστα 
μεγάλες μερίδες) αγορασμένα 
από ταχυφαγεία σε συνδυασμό με 
σακχαρούχα αναψυκτικά.

Εν τω μεταξύ, οι ώρες που περ-
νούν τα παιδιά στον καναπέ, βλέ-
ποντας τηλεόραση ή παίζοντας 
παιχνίδια στην ταμπλέτα σε συν-
δυασμό με την κατανάλωση σνακ 
που κολυμπούν στις θερμίδες, 
στα λιπαρά και το αλάτι δημιουρ-
γούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που 
αυξάνει τον κίνδυνο της παχυ-
σαρκίας.

Τα παιδιά αποτελούν μια ιδιαί-
τερη περίπτωση, αφού η διατρο-
φή τους προσφέρει την ενέργεια 
που χρειάζονται για να ζήσουν 
αλλά και τα απαραίτητα συστατι-
κά για την ανάπτυξή τους. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο δεν μπορεί να μειω-
θεί σημαντικά η τροφή χωρίς να 
έχει επιπτώσεις στην υγεία τους.

Επιπλέον, η αντιμετώπιση της 
παιδικής παχυσαρκίας απαιτεί τη 
συνεργασία των ανθρώπων που 
φροντίζουν το παιδί μαζί με τον 
παιδίατρο και τον διατροφολόγο.

Τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν 
δίαιτες όπως οι ενήλικοι. Άλλω-
στε, σε πολλές περιπτώσεις, όπως 
στα υπέρβαρα παιδιά, το «κλειδί» 
είναι η σταθεροποίηση του βά-
ρους σε συνδυασμό με την αύ-
ξηση του ύψους. Έτσι ο δείκτης 
μάζας σώματος θα βρεθεί στις φυ-
σιολογικές τιμές.

Εάν πάλι για κάποιο παιδί κριθεί 
απαραίτητο να χάσει κιλά, η απώ-
λεια βάρους θα πρέπει να είναι μι-
κρή ανά μήνα (θα οριστεί από τον 
ειδικό).

Σε κάθε περίπτωση, η οικο-
γένεια παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην πρόληψη και την αντιμετώ-
πιση της παιδικής παχυσαρκίας. 
Έτσι, μεταξύ άλλων θα πρέπει: 

• Να προσπαθούμε να τρώει όλη 
η οικογένεια μαζί.

• Να υπάρχει προγραμματισμός 
στα γεύματα, τόσο στη συχνότη-
τα όσο και σε την ποσότητα (3 κυ-
ρίως γεύματα και 3 σνακ).

• Να μετατρέψουμε σε αγαπη-
μένη συνήθεια το πρωινό.

• Να είμαστε προσεκτικοί με το 
μέγεθος των μερίδων. Ένα παιδί 
δεν μπορεί να καταναλώνει την 
ίδια μερίδα με έναν ενήλικο.

• Να δίνουμε προσοχή στα τυ-
ποποιημένα τρόφιμα καθώς μπο-
ρεί να περιέχουν πολλή ζάχαρη ή 
λιπαρά, π.χ. φρουτοποτά.

• Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά 
να καταναλώνουν 2-3 φρούτα 
ημερησίως και τουλάχιστον μία 
σαλάτα.

• Να κάνουμε τρόπο ζωής τη 
φυσική δραστηριότητα.

Στα πλαίσια εορτασμού της 
ημέρα κατά της παχυσαρκίας των 
νέων (11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) και δια-
τροφής (16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ), ο Φι-
λοτεχνικός Σύλλογος Λεβιδίου σε 
συνεργασία με τους Συλλόγους 
γονέων και κηδεμόνων του Δη-
μοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου 
Λεβιδίου, διοργάνωσε εκδήλωση 
– ημερίδα στις 1-12 στην αίθουσα 
του Μουσείου Αλέξανδρου Πα-
παναστασίου, με ομιλητή τον Ια-
τρό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο 
κο  Μπερτζελέτο. Θέμα της ομι-
λίας του προς τους μαθητές και 
γονείς που παρευρέθησαν στην 
κατάμεστη αίθουσα ήταν «Παιδι-
κή παχυσαρκία – Διατροφή – Φυ-
σική δραστηριότητα».

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

ΠΑΙΔΙΚΗ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

Για τη Γιωτινούλα μας…
Για σένα γράφτηκαν τα παραπάνω λόγια καρδιά μου, λες και σε γνώριζαν αυτοί που τα 

έγραψαν. Πάντα σου έλεγα πως υποκλίνομαι στην υπομονή σου και την πίστη σου και σου 
σιγοτραγουδούσα «Αχ να ‘ξερες τι δύναμη μου δίνει η δύναμή σου».

Ποτέ δεν είπες «Γιατί;», ποτέ δεν είπες κακό για κανέναν όσο κι αν κάποιοι σε πίκραναν 
τόσο πολύ. Μας έδινες κουράγιο αντί να σου δίνουμε εμείς. Μας λείπεις πολύ και θα μας 
λείπεις πάντα. 

Έρχονται γιορτές και δεν θα είσαι πια 
μαζί μας. Η καρέκλα σου θα είναι άδεια 
αλλά εσύ θα είσαι πάντα μέσα στις καρδιές 
μας. Το μόνο παρήγορο είναι ότι τώρα πια 
είσαι στην αγκαλιά της Παναγίτσας μας, 
στην αγκαλιά της Μαμάς, του Μπαμπά 
και του Νικολάκη μας. 

Μας αποκαλούσες «η οικογένειά 
μου» και το πίστευες, γιατί ήξερες και 
το ένιωθες ότι είμαστε όντως η «επί της 
γης» οικογένειά σου μαζί με την άλλη 
πολυαγαπημένη σου οικογένεια από το 
Άργος, τη Μαρία, τον Θάνο, τη Χριστίνα 
που δε σε άφησαν ούτε λεπτό μόνη σου 
και που μόνο εγώ ξέρω πόσο πολύ πονάνε.

Δεν σε ξεχώρισα ποτέ από τα παιδιά 
μου, όχι μόνο επειδή σε αγαπούσα αλλά 
και γιατί είχα και ηθική υποχρέωση 
απέναντι στους δικούς σου ανθρώπους, 
που δυστυχώς έφυγαν πολύ νωρίς, και 
που ούτε αυτοί με ξεχώρισαν ποτέ από 
εσάς. 

Ψυχούλα  μου, θα λείπεις από τις 
γιορτινές μέρες, τις καθημερινές στιγμές, 
από τις χαρές μας και τις λύπες μας. 

Σε παρακαλούμε εκεί που είσαι, κοντά 
στην Παναγίτσα μας, να πρεσβεύεις για 
εμάς και είμαι σίγουρη ότι θα το κάνεις.

Κ.Π.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 9-11-2017 ο Τσούσης Θεόδωρος Ιωα. και η σύζυγός του Τρυ-

φωνίδου Μαρία απέκτησαν αγόρι. 
Ο Φ. Σ. εύχεται να είναι γερό & καλότυχο. 

ΓΑΜΟΙ
Στις 8-10-2017 ο Μπαλαούρας Σπήλιος και η Γεωργουλοπούλου 

Ρίτσα τέλεσαν το γάμο τους.
Ο Φ. Σ. εύχεται να ζήσετε ευτυχισμένοι & αγαπημένοι.
 
ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 7-10-2017 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί ο Θεο-

δοσόπουλος Δημήτριος σε ηλικία 74 ετών.
Στις 15-10-2017 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβί-

δι, ο Ψύχος Ηλίας Θεο. σε ηλικία 103 ετών.
Στις 20-10-2017 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβί-

δι, ο Καρέλλας Αριστείδης Κων. σε ηλικία 67 ετών.
Στις 26-11-2017 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβί-

δι ο Κωστόπουλος Χρήστος Νικ. σε ηλικία 87 ετών.
Στις 1-12-2017 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβί-

δι η Οικονομοπούλου Παναγιώτα (Γιωτίνα) Ιωα. σε ηλικία 52 
ετών.

Στις 6-12-2017 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβί-
δι η Χρυσανθοπούλου Μαρία το γένος Καρέλα Παναγιώτη σε 
ηλικία 57 ετών. 

   Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αριστείδης ΚαρέλαςΔημ. Θεοδοσόπουλος

Χρήστος Κωστόπουλος Μαρία Χρυσανθοπούλου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Ο Λαγός Ιωάννης Χρ. προσέφε-

ρε δωρεάν γλυκά στην εορτή των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανώνυμη προσέφερε στο εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο το ποσό των 
100 €.

Ο Πάρχας Παναγιώτης Κων. προ-
σέφερε στο εκκλησιαστικό συμβού-
λιο τα ποσά α)Στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου 50 € και β)Στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου στο Πλέσσια 50 € 
στη μνήμη του αδελφού του Πάρχα 
Χρήστου Κων.

Ο Κανδαλέπας Παναγιώτης προ-
σέφερε στο Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο το ποσό των 300 € για τη  
συντήρηση των στασιδιών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 
ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ο Καραΐνδρος Ευάγγελος προσέ-
φερε στο εκκλησιαστικό συμβού-
λιο το ποσό των 50 € στη μνήμη του 
Καρέλλα Αριστείδη.

στεφάνων από τους εκπροσώπους των φορέων 
και συλλόγων. 

Αφού ολοκληρώθηκε η εκδήλωση, ο Σύλλογος 
κάλεσε όλους τους παρευρισκόμενους  σε κοντι-
νή αίθουσα, όπου προσφέρθηκαν καφές και Λεβι-
διώτικα παρασκευάσματα.

Η ομιλία της κας Βασ. Καρέλα
Στις 17 Νοεμβρίου 2017 συμπληρώνονται 81 χρό-

νια αφ’ όΣτις 17 Νοεμβρίου 2017 συμπληρώνονται 
81 χρόνια αφ’ ότου έφυγε από τη ζωή ένας από τους 
μεγαλύτερους πολιτικούς της σύγχρονης Ελλάδας, 
ο από το Λεβίδι Αρκαδίας καταγόμενος Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττι-
κής που φέρει το όνομα του μεγάλου συμπατριώτη 
μας συγκεντρωθήκαμε για μία ακόμη φορά στον τάφο 
του για την καθιερωμένη  ετήσια επιμνημόσυνη δέη-
ση που αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο μεγά-
λο έλληνα πολιτικό και το έργο του.

Ο Α.Π. γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1876 στην Τρίπολη 
Αρκαδίας. Ήταν γιος του Παναγιώτη Παπαναστασίου 
και της Μαριγώς Ρογάρη - Αποστολοπούλου. Ο πα-
τέρας του ήταν γυμνασιάρχης και τμηματάρχης στο 
Υπουργείο Παιδείας και διετέλεσε βουλευτής Μα-
ντινείας, ενώ η μητέρα του ήταν κόρη του Δημάρχου 
Λεβιδίου Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου.  Η οικο-
νομική ευμάρεια των γονιών του, τον πριμοδότησε 
με σπουδές που καθόρισαν την μετέπειτα πορεία του. 
Σπούδασε Νομική και Κοινωνικές Επιστήμες στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν συνέχισε τις σπουδές 
του στη Νομική και τη Φιλοσοφία στα πανεπιστήμια 
της Χαϊδελβέργης, του Βερολίνου, του Λονδίνου  και 
των Παρισίων. Την εποχή που σπούδαζε στην Ευρώ-
πη, επικρατούσαν σοσιαλιστικές ιδέες, από τις οποίες 
επηρεάστηκε και ο τρόπος σκέψης του.  Επέστρεψε 
στην Ελλάδα το 1907 και την επόμενη χρονιά, το 
1908 ίδρυσε την Κοινωνιολογική Εταιρεία, μαζί  με 
τους ιδεολογικούς και πολιτικούς του φίλους από το 
Βερολίνο.   Το 1909 ο Παπαναστασίου υποστήριξε το 
κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου στο Γουδή που 
είχε σαν κύριο αίτημα την απομάκρυνση του διαδό-
χου Κωνσταντίνου και των υπόλοιπων πριγκίπων από 
το στράτευμα και τη στρατιωτική αναδιοργάνωση, 
και υπέβαλλε υπόμνημα προς τον τότε αρχηγό του, 
συνταγματάρχη Νικόλαο Ζορμπά με τίτλο «Τι πρέπει 
να γίνη». Το 1910, μέλη της Κοινωνιολογικής Εταιρίας 
ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα και στις εκλογές του ίδιου 
έτους ο Παπαναστασίου εκλέχτηκε βουλευτής, ξεκι-
νώντας έτσι την πολιτική του  σταδιοδρομία. 

Είναι γνωστή λίγο πολύ η πορεία του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου. και η συμβολή του στη νεότερη 
πολιτική ιστορία της πατρίδας μας.Επιγραματικά θα 
αναφερθώ σε 3-4 σημεία του έργου του.. 

1ον)Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ήταν 
βαθύτατα ειρηνιστής και ευρωπαϊστής.Πίστευε στην 
ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε μια «Πανευρώπη». 
Υπήρξε ίσως μετά το Ρήγα Φερραίο ο πρώτος οραμα-
τιστής της διαβαλκανικής συνεργασίας και της συνα-
δέλφωσης των λαών της χερσονήσου αυτής (Βαλκα-
νικής) μακριά από ξένες επεμβάσεις που τις πλήρω-
σαν και τις πληρώνουν ως σήμερα οι λαοί του χώρου 
αυτού... Ίδρυσε μάλιστα και μια βαλκανική συνομο-
σπονδία, την “Βαλκανική Ένωση” για το σκοπό αυτό. 

2ον)Το Φλεβάρη του 1922 προβλέποντας την επερ-
χόμενη μικρασιατική καταστροφή δημοσίευσε με 
συνεργάτες του το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 
όπου μετά παρρησίας διεκρίνισε ότι “Η Ελλάς είναι 
δημιούργημα του πνεύματος, των μόχθων και των 
αγώνων των τέκνων της. Δεν είναι βασιλικό τιμάριο 
και δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτό να θυσιασθεί και 
το ελάχιστο τμήμα της χάριν προσωπικών βασιλικών 
συμφερόντων...” Για το δημοσίευμα αυτό καταδικά-
σθηκε από το Κακουργιοδικείο Λαμίας σε 3 χρόνια 
ποινή φυλάκισης και έμεινε έγκλειστος έως το Σε-
πτέμβριο του 1922 οπότε τον αποφυλάκισε η επανα-
στατική κυβέρνηση Πλαστήρα-Γονατά.

3ον)Στο ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, ο Αλέξαν-

δρος Παπαναστασίου ήταν λάτρης της δημοκρατικής 
αρχής σε όλες τις βαθμίδες της πολιτειακής και κοι-
νωνικής οργάνωσης και του δημοκρατικού σοσιαλι-
σμού, που θα μπορούσε να αποτρέψει τα εκφυλιστικά 

φαινόμενα της δικτατορίας, είτε 
της αστικής τάξης, είτε του προ-
λεταριάτου, διαφοροποιούμενος 
έτσι απόλυτα από τις μεθόδους και 
τη στρατηγική των τότε κομμουνι-
στικών κομμάτων.Υπήρξε ένθερμος 
υποστηρικτής του πολιτεύματος 
της αβασίλευτης δημοκρατίας. Στο 
λίγο διάστημα που υπήρξε πρω-
θυπουργός  - Α΄εξάμηνο του 1924 
– εισηγήθηκε στην Δ΄ Συντακτική 
Βουλή/ Συνέλευση την έκπτωση 
της δυναστείας και την ανακήρυξη 
της αβασίλευτης δημοκρατίας και 
πράγματι στις 25-3-1924, ημέρα 
της Εθνικής Παλιγγενεσίας η Βου-
λή ανακήρυξε την αβασίλευτη δη-
μοκρατία ως πολίτευμα της χώρας 
και η ανακήρυξη αυτή επικυρώθη-
κε με δημοψήφισμα που ακολού-
θησε μετά λίγες μέρες. Εκείθεν και 

ο επιτυχής χαρακτηρισμός του ως Πατέρα της Δημο-
κρατίας... Δυστυχώς 50 χρόνια μετά από τότε, στο 
δημοψήφισμα του 1974 ο λαός χρειάσθηκε να αποφα-
σίσει ξανά για το ίδιο θέμα, δηλαδή την αβασίλευτη 
δημοκρατία. 

4ον)Περισσότερο από κάθε άλλον ο Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου. ταυτίστηκε με τη δημιουργία της 
Αγροτικής, Γεωργικής Τράπεζας παρά την αντίδραση 
του πολιτικού κόσμου και της Εθνικής Τράπεζας. Ο 
ίδιος πίστευε ότι μια αγροτική τράπεζα θα εξυπηρε-
τούσε αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των αγρο-
τών, ιδίως αφού ο ερχομός των προσφύγων έκανε 
επιτακτικότερη τη διεύρυνση της αγροτικής πίστης.  
Στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με την Κοινωνία 
των Εθνών το 1927 ο Παπαναστασίου συμμετείχε ως 
υπουργός Γεωργίας. Εκεί έλαβε την υπόσχεση του 
Ελληνικού Κρατούς, της Ε.Τ.Ε., και της Επιτροπής 
Αποκατάστασης Προσφύγων ότι θα συνεργάζονταν 
για την ίδρυση και τη λειτουργία της Γεωργικής Τρά-
πεζας. Πράγματι, στο πρωτόκολλο της συμφωνίας 
για την έκδοση δανείου που υπογράφτηκε στις 15 Σε-
πτεμβρίου του 1927, στη Γενεύη μεταξύ της ελληνικής 
κυβερνήσεως και της δημοσιονομικής επιτροπής της 
Κοινωνίας των Εθνών περιλήφθηκε και η υποχρέωση 
της ίδρυσης Γεωργικής Τράπεζας, με την υλοποίηση 
βέβαια να έρχεται δύο χρόνια μετά, το 1929.

Πέρα από τους πιο πάνω “σταθμούς”  στο πολιτικό 
κυρίως έργο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. αξίζει 
να αναφερθεί στο κλείσιμο της σύντομης αυτής ανα-
φοράς  η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Θεσσαλο-
νίκης, καθώς και η συμβολή του μεγάλου πολιτικού 
στην καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, αλλά και 
στην διάδοση του θεσμού του πολιτικού γάμου που 
νομοθετήθηκε μόλις το 1983, δεκαετίες μετά. Ήταν 
υπέρμαχος και της γυναικείας ψήφου, της προστα-
σίας της μητρότητας και των εξώγαμων τέκνων, της 
θέσπισης κοινωνικής ασφάλισης, της κατάργησης της 
θανατικής ποινής, του διαχωρισμού της εκκλησίας 
από το κράτος, της συνταγματικής κατοχύρωσης του 
θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, της συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης, των συνεταιρισμών και -σημαντικό-
τατο- της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συ-
στήματος. Aπό τον βουλευτικό και υπουργικό θώκο, 
έδωσε έντονες μάχες για την παραχώρηση των τσιφλι-
κιών στους ακτήμονες της Θεσσαλίας προώθησε την 
αναδιοργάνωση της Σχολής Καλών Τεχνών και του 
Πολυτεχνείου (δημιούργησε 3 νέες σχολές, των Αρχι-
τεκτόνων, των Τοπογράφων και Χημικών Μηχανικών 
με τους εκπαιδευτικούς της εποχής εκείνης να μιλούν 
για “Παπ-Ανάσταση”!). Επικύρωσε με νόμο (ΓΟΚ) το 
νέο σχέδιο πόλεως της Θεσσαλονίκης, που είχε κατα-
στραφεί από την πυρκαγιά τον Αύγουστο του 1917, 
ενώ εισηγήθηκε στη Βουλή τη σύσταση επιτροπής για 
τη μελέτη του σχεδίου πόλεως της Αθήνας και για τη 
δημιουργία του εθνικού κτηματολογίου.

 Δικαίωσε με κάθε τρόπο στη διάρκεια της ζωής του 
και την ρήση που αποδίδεται στον Ελευθέριο Βενιζέ-
λο, ο οποίος απευθυνόμενος στον Αλέξαμδρο Παπα-
ναστασίου φέρεται να είπε “Εσύ είσαι η “ατμομηχανή”, 
πήγαινε μπροστά και εμείς ακολουθούμε!!!” καθώς οι 
ιδέες του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. για την εποχή 
που έζησε υπήρξαν πρωτοπόρες, καινοτόμες θα λέγα-
με, για όλους τους νευραλγικούς τομείς της χώρας, 
ενώ θεωρούνται και είναι στην πραγματικότητα ακό-
μη και σήμερα επίκαιρες και προοδευτικές. Σήμερα 
που λείπουν δυστυχώς από την πολιτική ζωή αυτού 
του τόπου ηγέτες με όραμα και σχέδιο για ένα καλύ-
τερο μέλλον στην πατρίδα μας... Πέθανε πάμφτωχος, 
χωρίς να δημιουργήσει περιουσία από το πέρασμά 
του στην πολιτική ζωή, απόδειξη το “μανταρισμένο” 
του παντελόνι που φυλάσσεται στο μουσείο Λεβιδί-
ου που φέρει το όνομά του, κάνοντας πράξη το ρητό 
“Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της πολιτικής, μη 
πλουσιώτερον αλλά ενδοξώτερον γεγονέναι.” Κατά 
τον Γεώργιο Παπανδρέου αποτέλεσε “Εγκαλλώπισμα 
του πολιτικού κόσμου της Ελλάδος. Ενάρετος όσον 
ουδείς. Με ευψυχίαν όσον ουδείς”. 

Ας είναι αιωνία του η μνήμη!

Το ετήσιο μνημόσυνο του Αλ.  Παπαναστασίου
2 συνέχεια από τη σελ. 1

Δωρεά στο Αθλητικό Σύλλογο
Η οικογένεια Βλαχοκυριάκου Διαμάντως, Περσεφόνης και 

Αναστασίας προσφέρουν 100 € στη μνήμη του συζύγου και πα-
τέρα Γεωργίου Βλαχοκυριάκου.

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017
Εις θείον Χρήστο

«Εν τη υπομονή υμών κτήσασθαι 
τας ψυχάς υμών», μας λέει ο Από-
στολος Παύλος.

Αυτό, αγαπημένε μου θείε, το έζη-
σα και το είδα στο πρόσωπό σου. Με 
πόσο υπομονή και αξιοπρέπεια αντι-
μετώπιζες την κάθε δύσκολη στιγμή 
της ζωής σου.

Ζήσατε κοντά μας και οι δύο τα τε-
λευταία χρόνια της ζωής σας, μέσα 
στο περιβόλι της Παναγίας της Φα-
νερωμένης.

Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Θα 
σας έχουμε άσβεστη εικόνα μπρο-
στά μας και θα μας γίνει ένα παρά-
δειγμα προς μίμηση και σε εμάς και 
σε όσους σας γνώρισαν.

Οι καρποί της υπομονής ανοίγουν 
την πόρτα του παραδείσου και τους 
δέχεται ο θεός στην βασιλεία του. 
Εκεί θα ζεις και θα ευφραίνεσαι αι-
ωνίως. Διότι το σώμα γυρίζει στην 
γη απ’ όπου ελήφθη, η ψυχή όμως εί-
ναι αθάνατη, ποτέ της δεν πεθαίνει. 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ όποιος την κερδίσει.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας θείε. 
Άνοιξε τα φτερά σου να πετάξεις, 
να συναντήσεις την αγαπημένη σου 
Άννα, όπως την έλεγες, να ζήσετε 
αχώριστα και αιώνια μαζί στην Βα-
σιλεία των Ουρανών, όπως λέει και 
ένας στίχος: 

«… Θα βρεις τον Παράδεισο
όταν τον κόσμο αφήσεις, 

γωνιά να κατοικήσεις 
με λουλούδια ανθηρά…»

Σε αποχαιρετούμε με πόνο ψυχής
Οι ανιψιές σου: Μαρία, Ντίνα, Πα-

ναγιώτα, Χριστίνα
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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΛΕΥΣΗ
Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση πραγματοποίησε ο Σύλλογος στις 

29-10-2017. Μετά τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό ακολού-
θησε ψηφοφορία.

Στις  8-11-2017 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν προσκλήσεως του 
πλειοψηφίσαντος μέλους Κουβαβά Μαρίας (σύμφωνα με το καταστα-
τικό) και αφού ήταν παρόντες οι επτά πρώτοι  συστάθηκαν σε σώμα 
ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κουβαβά – Παρασκευοπούλου Μαρία  
 Συνταξιούχος  ΟΤΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταματοπούλου – Βόσνου Παναγιώτα   
 Υπάλληλος  ΙΚΑ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ηλιοπούλου –Μανωλοπούλου Νίτσα    
 Συνταξιούχος ΕΛΤΑ
ΤΑΜΙΑΣ Ξυνού – Μουρούτσου Κατερίνα               
 Ιδιωτική Υπάλληλος
Έφορος Εκδηλώσεων Σταματαπούλου –Κρεμπενιού  Άννα      
 Συνταξιούχος Δημοσίου
Μέλος   Κακώνης Γεώργιος                                     
 Συνταξιούχος  ΔΕΗ
Μέλος   Γκιντώνης Βασίλειος 
 Συνταξιούχος Δημοσίου        

 

 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Προσκυνηματικό και Φιλανθρωπικό χαρακτήρα είχε η εκδρομή που 

πραγματοποίησε ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Τρίπολης στην Αθήνα .
Ένα λεωφορείο με δεκάδες συμπατριώτες και φίλους αναχώρησε από 

την Τρίπολη στις 5-11-2017 για την Αθήνα. Παρακολούθησε την θεία 
λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας όπου έψαλε ο συμπατριώ-
της μας Αλέκος Κατσαρός. Μετά το πέρας  της  θείας λειτουργίας έγινε 
ξενάγηση από τον προϊστάμενο του Ναού Πατήρ Θωμά. Στη συνέχεια 
επισκεφθήκαμε  το Αρχοντικό της Αγίας Φιλοθέης  και στο Ά  Νεκρο-
ταφείο εντύπωση έκαναν οι τάφοι των Πατριαρχών, Αγωνιστών, Πολι-
τικών, Καλλιτεχνών και Ηθοποιών που είναι έργα τέχνης.

Στο τρισάγιο που έγινε στον τάφο του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 
καταθέσαμε στεφάνι, αποτείοντας έτσι φόρο τιμής στον μεγάλο , τον 
πατέρα της Δημοκρατίας. Ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Αττικής μας προσέ-
φερε καφέ σε παρακείμενη καφετέρια. Το μεσημέρι στον ελεύθερο χρό-
νο, μας δόθηκε η ευκαιρία για βόλτα ψώνια, φαγητό. 

Το απόγευμα επισκεφθήκαμε ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στην 
Αρχαία Κόρινθο όπου προσέφερε ο καθένας ότι  είχε ευχαρίστηση. Τα 
συναισθήματα όλων ανακατεμένα. Υπεύθυνη μας δέχθηκε  συγκινημέ-
νη και μας ενημέρωσε πόσο σημαντική ήταν η προσφορά μας  σε είδη 
προς αυτό. Η δύναμη που εκπέμπει το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ κυ-
ρίευσε τις καρδιές όλων μας στέλνοντας το μήνυμα πως έχουμε την δυ-
νατότητα να σταματήσουμε την μιζέρια και να κάνουμε την κοινωνία 
μας καλύτερη. Ο σπόρος που  φύτεψε ο μικρός Ανδρέας Γιαννόπουλος 
που έφυγε από τη ζωή το 1995 έγινε πλέον ένα μεγάλο δένδρο που με 
τις φυλλωσιές του αγκαλιάζει κάθε παιδί που στερείται, που κακοποιεί-
ται, που υποφέρει , φροντίζοντας ώστε να επανέλθει το χαμόγελο στα 
χείλη του.

Πώς να μην συγκινήσει με τα λεγόμενά της η υπεύθυνη του ΧΑΜΟΓΕ-
ΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ όπου 24  ώρες το 24ωρο φροντίζουν και προσπα-
θούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την σωματική και πνευματική 
ισορροπία των παιδιών. Όλοι φύγαμε συγκινημένοι και παράλληλα χα-
μογελαστοί με μια υπόσχεση να ξαναβρεθούμε σύντομα.

 

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δρομολογήσει ΔΩΡΕΑΝ λεω-
φορείο για το Λεβίδι προκειμένου να παραστούμε στην  θεία λειτουργία 
στις 7 Ιανουαρίου 2018  την ημέρα της γιορτής. Ώρα αναχώρησης 8.15 
από την Κεντρική Πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Απαραίτητα Δηλώσεις 
συμμετοχής  στα τηλέφωνα :  6978-998636,  6937-135545

 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Εκδήλωση για την Γιορτή της Βασιλόπιτας θα πραγματοποιηθεί στην 

Τρίπολης στις 13 Ιανουαρίου 2018  ημέρα Σάββατο  και ώρα 6.00 το από-
γευμα στα Εντευκτήρια του ΟΤΕ.

Σας καλούμε να παραστείτε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς να πε-
ράσουμε μαζί ένα όμορφο απόγευμα.

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Το Συμβούλιο του Συλλόγου εύχεται στους Απανταχού Λεβιδιώτες το 

Φωτεινό Αστέρι των Χριστουγέννων να οδηγήσει σε μια ζωή ευτυχι-
σμένη με πολύ αγάπη, ζεστασιά, υγεία και παγγελματική επιτυχία.

Για το Δ.Σ., Η πρόεδρος, Μαρία Κουβαβά – Παρασκευοπούλου
 Η γραμματέας, Νίτσα Ηλιοπούλου - Μανωλοπούλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
Ευτυχισμένο το 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό, ο καινούργιος χρόνος 2018 να χαρίσει υγεία, 
ατομική και οικογενειακή ευτυχία και ότι καλύτερο ο καθένας επιθυμεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής «Ο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»  καλεί τα μέλη σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση και στο κόψιμο της  βασιλόπιττας στις 21 Ιανουαρίου 2018, 
ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30, στα γραφεία του Συλλόγου (Τοσίτσα 10-
τηλ.210 3837614 κιν 6944772520).                         

   Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
α) Απολογισμός πεπραγμένων
β) Προγραμματισμός για το 2014
γ) Οικονομικός απολογισμός 
δ)  Προϋπολογισμός 2014
ε) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
στ) Έγκριση πεπραγμένων
ζ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού
η) Ενημέρωση για την  αποκριάτικη εκδήλωση-συνεστίαση του Συλ-

λόγου στις 4  Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή μεσημέρι, στο μουσικό κέ-
ντρο  «Αρχοντικό της Φωτεινής» Λ.Βουλιαγμένης 318   (στάση μετρό 
Άγιος Δημήτριος). Ζωντανή μουσική, το χορευτικό του πανεπιστημίου 
Αθηνών, πλούσιο μενού κ.λ.π. Για δηλώσεις συμμετοχής 6944772520 και 
6976350896. Η διατήρηση του σωματείου μας είναι υπόθεση όλων των 
συμπατριωτών της Αττικής, οι οποίοι και θα πρέπει να παραβρεθούν στη 
Γενική Συνέλευση και να στηρίξουν την αποκριάτικη εκδήλωση.         

Αθήνα 12/12/2017
                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Γιάννης Παν.Αποστολόπουλος Κώστας Ναπ.Αναγνωστόπουλος

Παρέμβαση για τον Αλ.Παπαναστασίου 
στο Διεθνές Συνέδριο Ειρήνης

 Ύστερα από πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Γιάννης Αποστολόπουλος έκανε σύντομη αναφορά για τις θέ-
σεις του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στο θέμα της ειρήνης, κατά τις ερ-
γασίες του Διεθνούς Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο 
Οκτώβριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο αείμνηστος πρωθυπουργός ήταν πρόεδρος της Οργανωτικής Επι-
τροπής στο πρώτο Συνέδριο ,που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 
1929 και ήταν θερμός υποστηρικτής στην επικράτηση της ειρήνης. ΄Χα-
ρακτηριστική η φράση του ότι « για την ηθική τη μεγαλύτερη αξία έχει 
ο άνθρωπος και είναι ανεπίτρεπτο άνθρωπος να καταστρέφεται από άν-
θρωπο».

Γιωτίνα
Ο κύκλος της τραγωδίας

Πολλή θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της Γιωτίνας Οικονομοπούλου θυ-
γατέρας του άλλοτε οδοντιάτρου Γιάννη Οικονομόπουλου και της συ-
ζύγου του Βασιλικής. Λίγο μετά το θάνατο των γονέων της  είχε δεχθεί 
και το βαρύ χτύπημα από την απώλεια του μεγαλύτερου μοναδικού της 
αδελφού, του Νίκου, που έφυγε πριν πολλά χρόνια σε ηλικία μόλις 22 
χρονών. 

Παρά τα μεγάλα χτυπήματα της μοίρας προσπάθησε να κρατηθεί όρ-
θια με ευγένεια και καλωσύνη, αγαπητή σε όλους.

Η Γιωτίνα έφυγε στα  52  χρόνια της και η κηδεία της έγινε στο Λεβίδι 
παρουσία πλήθους κόσμου.   

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ÎÔ‡ÏÔ˜
Sales Manager
skoulos@car-option.gr

CAR OPTION A.E.
∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ˜ ŒÌÔÚÔ˜ ∆√À√∆∞
4Ô ¯ÏÌ. ∂.√. ∆Ú›ÔÏË˜ - ™¿ÚÙË˜
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∆ 2710 22 58 00
F 2710 22 59 00
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LEVIDI

της Ένωσης.
Μπράβο Ιωάννα - Συγχαρητήρια - Καλή σου πρόοδο!

Πραγματοποιήθηκε την 1/12/17 εκδήλωση από τον Φι-
λοτεχνικό Σύλλογο, στην αίθουσα του Μουσείου Αλέξαν-
δρου Παπαναστασίου, με θέμα: Διατροφή - Παχυσαρκία 
- Άσκηση, με ομιλητή τον Ιατρό διατροφολόγο Δημήτριο 
Μπερτζελέτο. Η εκδήλωση απευθύνθηκε κυρίως στους 
Μαθητές του Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου και οι 
οποίοι ήσαν παρόντες με τους δασκάλους τους, στους γο-
νείς, στους νέους γενικότερα, αλλά και σε όλους τους συν-
δημότες μας. 

Πραγματοποιήθηκε στις 15/12/17 προχριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση από τον Φιλοτεχνικό Σύλλογο, στην αίθουσα 
του Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου, η οποία περι-
λάμβανε στο πρώτο μέρος τιμητικές βραβεύσεις, με απο-
νομή πλακετών, δύο Συμπατριωτών μας από το χώρο της 
Εκκλησίας.

α) Τον Σεβάσμιο Ιερέα Κώστα Πανουσόπουλο, ο οποίος 
έκλεισε φέτος 50 χρόνια ιεροσύνης και λειτουργίας στον 
ιερό ναό Αγίου Ιωάννου στο Λεβίδι και

β) τον Ιεροψάλτη Χαράλαμπο Ζαφειρόπουλο, ο οποίος 
έκλεισε φέτος 40 χρόνια ψαλτικής λειτουργίας στον Ιερό 
ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λεβιδίου.

Ακολούθησε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρου-
σίαση Χριστουγεννιάτικων ύμνων, τροπαρίων και κάλα-
ντα από την ψαλτική χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Βα-
σιλείου Τρίπολης.

Σεβάσμιε Πάτερ Κώστα- μπάρμπα Χαράλαμπε σας ευχα-
ριστούμε.

Πραγματοποιήθηκε η πολυπόθητη ημερίδα για τα αδέ-
σποτα ζώα στο Λεβίδι. Πολλοί προσκεκλημένοι, εκπρό-
σωποι Δήμου, Αστυνομίας, φιλοζωικών οργανώσεων, Συλ-
λόγων, Φορέων, δημότες, τηλεοπτικά μέσα. Περισσότερα 
στην σελίδα… με θέμα: «ΗΜΕΡΙΔΑ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΔΕΣΠΟ-
ΤΑ  ΣΤΟ  ΛΕΒΙΔΙ».

2 συνέχεια από τη σελ. 1

2 συνέχεια από τη σελ. 1

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

του 1912-13.
Είναι το γνήσιο απαύγασμα της ελληνικής ιστορίας και η αδι-

άσειστη ιστορική απόδειξη της υπεράσπισης των ιερών και των 
οσίων της φυλής μας.

Είναι η ημέρα κατά την οποία η Ελλάδα υψωθείσα σαν φωτει-
νό μετέωρο για να φωτίσει, θερμάνει τις ψυχές και δώσει ελπίδα 
στους κακοποιημένους λαούς της Ευρώπης, τους στενάζοντας 
υπό τον απεχθή ζυγό του Γ΄ Γερμανικού Ράιχ.

Η Ελλάδα αντέταξε στον ύπουλο και άνανδρο εχθρό το ιστο-
ρικό ΟΧΙ, το νέο ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, αντέταξε το φωτεινό σύμβο-
λο της ευψυχίας των Ελλήνων! Το εύψυχο, το ελεύθερο ηθικό 
της αρετής και τόλμης για την ελευθερία τους. Η ελληνική απά-
ντηση ήταν ένας δεύτερος Μαραθώνας για την ανθρωπότητα. 
Οι Έλληνες, όταν ο εχθρός βρίσκεται προ των πυλών πολεμάνε 
υπέρ βωμών και εστιών, αγώνα υπέρ του πατρίου εδάφους, υπέρ 
της Θρησκείας, του Έθνους, της Πατρίδας. «ΝΥΝ  ΥΠΕΡ  ΠΑ-
ΝΤΩΝ  ΑΓΩΝ». Όπως η δήλωση του Πρωθυπουργού της Αγ-
γλίας κ. Ουίνστον Τσόρτσιλ στο ραδιόφωνο του BBC: «Μέχρι 
τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σας ήρωες. Τώρα θα λέμε: 
Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

Όπως είπε στον λόγο του ο Αδόλφος Χίτλερ στις 4 Μαΐου 1941 
στην πόλη Ράιχστανγκ : «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει 
να διαπιστώσω ότι απ’ όλους τους αντιπάλους που αντιμετωπί-
σαμε, ο Έλληνας στρατιώτης ιδίως πολέμησε με ύψιστον ηρωι-
σμό και αυτοθυσία».

Η Ελλάδα απειλήθηκε στις πρωινές ώρες τις 28ης Οκτωβρίου 
1940 όπως χάσει την ανεξαρτησία της, την τιμή της και την αξι-
οπρέπειά της. Όμως αντέταξε το ΟΧΙ.

Ας πυργώσουμε λοιπόν μέσα στις ψυχές μας τις ηρωικές εκεί-
νες μορφές του 1940, που έγραψαν στα σκληροτράχηλα βουνά 
της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας το αθάνατο ελληνικό 
έπος!!! Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο, 
σταθμό με παγκόσμιες διαστάσεις!

Αποτελεί σύμβολο! Σύμβολο φωτεινό πίστεως, πίστεως Θρη-
σκευτικής, ευψυχίας, ηρωισμού και νίκης!!

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940



6 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΝΟΥΝΕΧΩΝ  (Πετρίτης)

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΣΤΟ  ΛΕΒΙΔΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΕΥΡΕΣΗ  ΛΥΣΗΣ

ΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΟΧΗΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο (2) αρδευόμενοι αγροί στην 
περιοχή Έλους Κανδήλας (Μπεντένι – Διακό-
πι) 26,850 & 2,721 στρεμμάτων (αρ. τεμ. 1437 
& 1438) αντικειμενικής αξίας 1.440 € το στρέμ-
μα, σε πολύ λογική τιμή. Πληροφορίες στο τηλ. 
6974324326.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 1) αγρόκτημα στη θέση «Σεχιώτη» 
στο Βάλτο 4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 €. 2) αγρόκτη-
μα στη θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. περίπου τιμή 
2.000 € πληρ. τηλ. 6974784146.

Μικρές αγγελίες

Μετά από καταγγελία πολιτών για δηλητη-
ρίαση αδέσποτου ζώου (σκύλου) στις 29-8-17 
και μετά την κοινή διαπίστωση ότι έχει οξυνθεί 
το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα στο Λεβίδι, 
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Αλέξαν-
δρου Παπαναστασίου, ημερίδα για εκτενή συζή-
τηση και εξεύρεση λύσης στο θέμα αυτό.

Εκλήθησαν και παρευρέθησαν:
Εκπρόσωπος του Δήμου Τρίπολης ο Αντιδή-

μαρχος κος Σταματόπουλος, εκπρόσωπος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, ο Πρόεδρος της Το-
πικής Κοινότητας Λεβιδίου κος Ξύδης, ο Πρό-
εδρος της Φιλοζωικής εταιρείας Τρίπολης κος 
Ζαφειράκης, οι κτηνίατροι, κύριος Παντόπου-
λος, κος Κουμαρέλας, κα Φάσσου, εκπρόσωποι 
φιλοζωικών εταιρειών Αθήνας, ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Λεβιδιωτών Αθήνας κος Αποστο-
λόπουλος, ο Πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Συλ-
λόγου Λεβιδίου κος Λούρας, ο Πρόεδρος του 
Αθλητικού Συλλόγους κος Παρασκευόπουλος, 
εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι των επιχει-
ρηματιών που δραστηριοποιούνται στο Λεβίδι, 
η Δημοτική ραδιοφωνία Τρίπολης, η ΕΡΤ. Μη-
νύματα λόγω απουσίας έστειλαν οι βουλευτές, 
Παπαηλίου και Βλάσσης, και η διευθύντρια της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κα Σταματοπούλου.

Στην παρέμβασή τους οι ομιλήσαντες τόνισαν:
Ο νομικός κος Παπαδημητρίου τόνισε και ενη-

μέρωσε για τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ενός 
ζώου, την καταγραφή των ζώων μέσω μικροτσίπ, 
την τήρηση της ασφάλειας των δημοτών και του 
ωραρίου της κοινή ησυχίας, την ευθύνη του Δή-
μου για την περισυλλογή των αδέσποτων, την 
φιλοξενία τους και την περίθαλψή τους, μέσω 
πενταμελούς επιτροπής που πρέπει να έχει για 
τον σκοπό αυτό και όπως προβλέπει ο νόμος.

Η κα Δημοπούλου  εκ μέρους της πανελλήνι-
ας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας τόνισε την ανάγκη 
στειρώσεων των αδέσποτων, την χρήση και την 
συνεργασία με τα δημοτικά κτηνιατρεία, και την 
πάταξη του παράνομου εμπορίου ζώων.

Η κα Περήφανου (Έφορος Δημοσίων Σχέσε-
ων) μίλησε για τα εγκλήματα κατά των ζώων και 
για φιλοζωική εκστρατεία στα σχολεία.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας μίλησε για δι-

κογραφίες μετά από κακοποιήσεις ζώων ώστε 
να υπάρξει πρόληψη κακοποιήσεων, τόνισε την 
ανάγκη της συνεργασίας Φιλοζωικών οργανώ-
σεων – πολιτών και Δήμου και την εφαρμογή 
του σχετικού νόμου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λεβιδιωτών μίλησε 
για την σημασία της αυτενέργειας.

Ο Πρόεδρος του Φ.Σ. μίλησε για αύξηση των 
κονδυλίων για τα αδέσποτα (στειρώσεις, εγκα-
ταστάσεις, καταφύγια), την απόλυτη συνεργα-
σία του Δήμου με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Τρί-
πολης και την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Οι κτηνίατροι επεσήμαναν την ανάγκη διαλό-
γου μεταξύ των φορέων την αναγκαιότητα των 
στειρώσεων, την υιοθεσία, την υποχρεωτική 
ηλεκτρονική σήμανση.

Η κα Φάσσου πρότεινε την δημιουργία ομά-
δων εργασίας.

Ο κος Κουμαρέλας πρότεινε την επισκεψιμό-
τητα των καταφυγίων των αδέσποτων, ώστε να 
διευκολύνεται η υιοθεσία, και την απαλλαγή 
των πολιτών από Δημοτικά τέλη όταν υιοθετούν 
αδέσποτο.

Οι αντεγκλήσεις λίγη ένταση και διαμαρτυρίες 
δικαιολογημένες υπήρξαν από δημότες που πα-
ρευρέθησαν.

Η συζήτηση έληξε κάπως άδοξα, χωρίς κάποια 
λύση, ούτε καν κάποιο ψήφισμα.

Κυρίως καμμία πρόταση απ’ τον Αντιδήμαρ-
χο, ούτε καν για ανάληψη των ευθυνών του Δή-
μου επί  του θέματος, όπως προβλέπει ο νόμος 
4235/2014.

Πάλι μόνοι μας με τα αδέσποτα ζώα και τα 
όποια προβλήματα συνεπάγονται. Αποφασίσα-
με εκ των υστέρων, μόνοι μας, Σύλλογοι και φο-
ρείς να συναντηθούμε πάλι στις 30/10/17, να κά-
νουμε την πρώτη κίνηση.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν η ομάδα εργα-
σίας για τα αδέσποτα, ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος 
Λεβιδίου, η θεατρική ομάδα Λεβιδίου, ο Σύλλο-
γος Λεβιδιωτών Αττικής (εκπρόσωποι), δημό-
τες. Απεφασίσθη να σταλεί επιστολή – αίτημα 
προς τον Δήμο, με κοινοποίηση στην περιφέρεια 
Πελοποννήσου, με την οποία ζητούμε: 

1) Άμεση εφαρμογή του Νόμου για τα αδέσπο-
τα και ανάληψη των ευθυνών του Δήμου.

2) Εξεύρεση και παραχώρηση ενδιαιτήματος 
για πραγματοποίηση των στειρώσεων από εθε-
λοντές κτηνιάτρους.

3) Περισυλλογή των αδέσποτων και υλοποίη-
ση στειρώσεων όπως προβλέπεται – περιγράφε-
ται στην υπουργική απόφαση ΦΕΚ. Β΄ 1489/16-
7-2015.

Η ημερίδα που προηγήθηκε, η αποστολή του 
αιτήματός μας προς το Δήμο και γενικά η όλη 
κινητοποίησή μας, τάραξε λίγο τα νερά, και το 
θέμα έφθασε μέχρι και την Βουλή των Ελλή-
νων στην Αθήνα. Ήδη ο Βουλευτής του Νομού 
μας, κος Βλάσης, κατέθεσε επερώτηση προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με το θέμα που 
έχει δημιουργηθεί στην Τρίπολη και στο Λεβίδι 
με τα αδέσποτα ζώα.

Ας ελπίσουμε να δοθεί μία σωστή λύση στο 
πρόβλημα, λαμβάνοντας όλοι τις ευθύνες τους, 
έχοντας επίγνωση ότι λύση στο πρόβλημα δεν 
είναι οι δηλητηριάσεις και οι φόλες, που προη-
γήθηκαν και καταδικάζουμε.

Παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημε-
ρώνουμε.

Στις 12 Οκτωβρίου 1944 η Αθήνα ανασαίνει επι-
τέλους ελεύθερα έπειτα από 4,5 «μαύρα» χρόνια 
και γιορτάζει ξέφρενα, λίγο πριν ζήσει ένα νέο με-
λανό κεφάλαιο στην Ιστορία μας

Ήταν 12 Οκτωβρίου 1944. Ένα ηλιόλουστο πρω-
ινό Πέμπτης, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών 
άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους 
Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πα-
νηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Έως 
τις 3 Νοεμβρίου ο τελευταίος Γερμανός (και Βούλ-
γαρος) στρατιώτης  είχε αποχωρήσει από την ηπει-
ρωτική Ελλάδα. Η αντίστροφη μέτρηση για την 
απο-χώρηση των κατακτητών από την Ελ¬λάδα 
είχε σημάνει λίγους μήνες νω¬ρίτερα, στις 6 Ιου-
νίου, όταν οι Σύμμα¬χοι αποβιβάστηκαν στη Νορ-
μανδία και άρχισαν να περισφίγγουν τον κλοιό 
γύρω από τη Γερμανία μαζί με τους προελαύνοντες 
Σοβιετικούς από την ανατολική πλευρά. Ήταν φα-
νερό ότι οι μέρες της ναζιστικής Γερμανίας ήταν 
μετρημένες.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι την Απε¬λευθέρω-
ση είχαν ενταθεί οι πολιτικές διαβουλεύσεις για τη 
μετακατοχική κατάσταση στην Ελλάδα. Από την 
πλευ¬ρά τους οι Γερμανοί έψαχναν παρασκη¬νια-
κά  τρόπους   ασφαλούς αποχώρησής τους. 

Της ελληνικής εξόριστης κυβέρνησης ηγείτο ο 
Γεώργιος Παπανδρέου, οι Άγγλοι όμως ήταν αυτοί 
που κινούσαν τα νήματα.

Με τις συμφωνίες Λιβάνου και Καζέρτας, οι αντι-
στασιακές ομάδες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ είχαν 
τεθεί υπό τις διαταγές τις  κυβέρνησης Παπανδρέ-
ου.

Οι Γερμανοί άρχισαν να απο¬χωρούν σταδιακά 
από την Αθήνα από το βράδυ τις 11ης Οκτωβρίου, 
με κατεύθυνση προς Βορρά.

Στις  8 το πρωί τις 12ης Οκτωβρίου, οι ελάχιστοι 
Γερμανοί που είχαν απομεί¬νει στην Αθήνα συ-
γκεντρώθηκαν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρα-
τιώτη. Εκεί, σε μια πρόχειρη όσο και βιαστική τε-
λε¬τή, ο επικεφαλής των κατοχικών δυνά¬μεων, 
σφατηγός Χέλμουτ Φέλμι, συνοδευόμενος από 
τον κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων Άγγελο Γεωργά-
το, κατέθεσε στεφάνι.

Το μόνο που απέμενε ήταν η υποστολή της ναζι-
στικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπο-
λης  Ένας Γερμανός στρατιώτης κατέβασε τη σβά-
στικα χωρίς  καμία επισημότητα στις 9.15 το πρωί, 
την πήρε υπό μάλης και αποχώρησε με σκυμμένο 
το κεφάλι, σηματοδοτώντας το τέλος της γερμα-
νικής Κατοχής που διήρκεσε 1.625 ημέρες και την 
αρχή ενός τρελού πανηγυριού στους  δρόμους της     
Αθήνας. Χιλιάδες άνθρωποι με τη γαλανόλευ-
κη στα χέρια αλληλοασπάζονταν, αναφωνώντας 
«Xριστός Ανέ¬στη», παιδιά σκαρφάλωναν στις 
οροφές των τραμ, ενώ απ’ άκρου εις άκρον αντη-
χούσε ο Εθνικός Ύμνος. Έπειτα από 4,5 χρόνια δου-
λειάς και σκλαβιάς, οι Αθηναίοι ανέπνεαν για πρώ-
τη φορά τον μεθυστικό αέρα της λευτεριάς 

Μάχη στον Πειραιά 
Την ίδια ώρα, όμως, στον Πειραιά, οι υποχωρού-

ντες Γερμανοί είχαν εντολή να καταστρέψουν τις 
υποδομές της πόλης. Οι άνδρες του ΕΛΑΣ έδιναν 
σκλη¬ρή μάχη για να διασώσουν το εργοστά¬σιο 
της ΠΑΟΥΕΡ (νυν ΔΕΗ), που τροφο¬δοτούσε με 
ηλεκτρικό ρεύμα το Λεκα-νοπέδιο και ήταν ζωσμέ-
νο με εκρηκτι¬κά. Και το κατάφεραν ύστερα από 
ολο¬ήμερο αγώνα και έχοντας 11 νεκρούς Στις 18 
Οκτωβρίου έφτασαν στην Αθή¬να ο Γεώργιος Πα-
πανδρέου και η κυ¬βέρνηση του.

Την ίδια ημέρα ο πρωθυπουργός σε μια συγκι-
νητική τελετή ύψωσε την ελληνι¬κή σημαία στην 
Ακρόπολη και στη συνέχεια μίλησε στο συγκε-
ντρωμένο πλήθος, που είχε γεμίσει ασφυκτικά 
την πλατεία Συντάγματος, από τον εξώ¬στη του 
υπουργείου Οικονομικών. Σε μια αριστοτεχνικά 
δομημένη ομιλία του εξήγγειλε τις προθέσεις της 
κυβέρνησής του, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να ικανοποιηθούν οι εθνικές διεκδικήσεις, 
να αποκατασταθεί η λαϊκή κυριαρχία, να επιλυθεί 
το πολι¬τειακό ζήτημα έπειτα από ελεύθερο δη-
μοψήφισμα και να τιμωρηθούν οι συνεργάτες των 
κατακτητών. Το πλήθος, που συχνά τον διέκοπτε 
με συν¬θήματα υπέρ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, υπο-
δέχθηκε τις εξαγγελίες του με κραυγές και ιαχές 
υπέρ της λαοκρατικής δημοκρατίας. Ο Παπανδρέ-
ου, που ήταν αναγκασμένος να ακροβατεί συνε-
χώς μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς, απάντησε με τη 
χαρακτηριστική φράση που έμει¬νε στην Ιστορία: 
«Πιστεύομεν και εις την λαοκρατίαν».

Όμως οι χαρές και τα πανηγύρια για την απελευ-
θέρωση κράτησαν μόνο 53 ημέρες. Στις αρχές Δε-
κεμβρίου τα όπλα θα αντηχήσουν ξανά στoυς δρό-
μους  τnς πρωτεύουσας, αλλά αυτήν τη φορά θα 
είναι στραμμένα κατά αδελφών («Δεκεμβριανά»).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Τσιώλης Ιωάννης Κων. προσέφερε στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη αρκετά βιβλία.   
Το Δ. Σ. τον ευχαριστεί θερμά για την ευγε-

νή προσφορά του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εκ μέρους της Επιτροπής Λειτουργίας 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεβιδίου, ευ-
χαριστούμε τον Αντιδήμαρχο κο Καραλή 
(Προϊστάμενο Νομικού προσώπου Δήμου 
Τρίπολης) για την αγορά και διάθεση 30 
παιδικών Βιβλίων στην Δ.Β.Λ.

Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο 
δεν ανεγράφησαν οι δύο ταξιθέτριες στις 

παραστάσεις της Θ.Ο.Λ. που ήσαν οι:
α) Σκούλου Γεωργία του Σ.
β) Σκούλου Ιωάννα του Σ.

εκ μέρους της Θ.Ο.Λ. τις ευχαριστούμε!

ΟΙ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ κ.ά. ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ
Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο δεν ανεγράφησαν σωστά στους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 

τρεις επιτυχούσες οι οποίες είναι:
Σταμάτη Βασιλική του Νικολάου και της Γεωργίας, η οποία εισήχθη στη Φιλολογία 

(Αθήνας) – ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Σταμάτη Μαρίνα του Νικολάου και της Γεωργίας, η οποία εισήχθη στη Φιλοσοφία – 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Κωστοπούλου Αικατερίνη Νικ. η οποία εισήχθη στο Τμήμα ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


